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Geachte heer, mevrouw Zenger,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 21/08/2012 (datum ontvangst 04/09/2012).
Uw brief is een bezwaarschrift tegen het besluit van 7 augustus 2012 (kenmerk W. 12.0049). Met
deze brief wordt uitspraak gedaan op uw bezwaarschrift.

Bij brief van 10 September 2012 bent u gewezen op de mogelijkheid het bezwaarschrift op 27
September 2012 tijdens een hoorzitting toe te lichten. U heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt en de argumenten van uw bezwaar nader toegelicht. Van dit hoorgesprek is een kort
verslag opgesteld.

Op 22 oktober 2012 bent u telefonisch uitgenodigd voor een voorlichtingsgesprek op 30
oktober2012. U heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Van dit gesprek is een verslag
opgesteld. Dit verslag zal met deze beslissing op bezwaar worden meegestuurd.

Uw bezwaar
U geeft in uw bezwaarschrift aan dat u het onaannemelijk vindt dat binnen Cition geen
documenten berusten over functionele kenmerken of over de inzet van scanauto's, over de
verwerking van geregistreerde gegevens, over het bewaren van geregistreerde gegevens, over
de beveiliging van de opgeslagen gegevens en over verstrekkingen in het kader van een
wettelijke plicht. U schrijft verder dat de twee genoemde documenten onterecht zijn geweigerd.
U geeft aan dat u begrijpt dat specifieke gegevens zoals financiele details of de precieze
technische inrichting van de verschillende systemen niet openbaar kunnen worden gemaakt in
verband met de aanstaande aanbesteding, maar dat dit niet wegneemt dat de overige informatie
wel openbaar kan worden gemaakt.

Overwegingen
Naar aanleiding van uw bezwaar heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Gebleken is
dat er meer documenten aanwezig zijn dan in het primaire besluit werd vermeld. Op basis
hiervan is besloten uw bezwaarschrift gegrond te verklaren. Wij zullen vervolgens per (groep)
van document(en) aangeven of deze geheel, deels dan wel niet zullen worden verstrekt.

Uit het nader onderzoek blijkt dat de volgende documenten berusten bij Cition:
1. handboek mobiel handhaven 2
2. toelichting concept Plan van Aanpak Vernieuwing Handhaving
3. aanvraag offerte realisatie van registratiesystemen parkeerrechten
4. besluit deelname clearinghouse parkeren
5. werkinstructie mobiel handhaven
6. beschrijving proces mobiel scannen en werkinstructies
7. vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke
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